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propozice soutěže: 

N á r o d n í      p o h á r    Ž Á K Ů   1 . k o l o 

1. Pořadatel:   Sport Club Flair (se záštitou ČSKe, Hl. města Prahy a partnerů klubu) 

2. Datum soutěže:   sobota 14.4.2007 

3. Místo soutěže:  hala Střední školy technické - ZELENÝ PRUH 1294/50, Praha 4 

4. Ředitel soutěže:  Tomáš Dvořák, mobil: +420 775 927 388 , mail: dvorak@tommi-flair.cz. 

5. Rozhodčí:   Všichni dle delegační listiny KR ČSKe. 

6. Lékař:   Zajistí pořadatel soutěže 

7. Soutěžní podmínky: Soutěží se dle obecně platných pravidel WKF a dodatků ČSKe, platný průkaz karate. 
       (lékařská prohlídka a  již nová členská známka na rok 2007 ! ) 

8. Soutěžní discipliny NP: viz soutěžní řád ČSKe , turnaj bude pořádán na 3 zápasiště 

Přihlášky zasílejte nejpozději do čtvrtka 12.4.2007 na e-mail: stk@czechkarate.cz ! 
 

9. Časový harmonogram: všechny kategorie se odcvičí až do úplného konce, bez finálového bloku  

08:30 - 09:00 ujasnění prezentace kata  09:30 - 10:30 prezentace kumite, vážení 

09:00 - 09:30 losování soutěže kata 10:30 - 11:00 losování kumite 
  
09:30 zahájení eliminace kata 11:00 (cca) zahájení eliminace kumite (po ukončení kata) 

10. Startovné :  150,- za jednotlivce   a   150 ,- za družstvo kata, diváci vstupné zdarma. 
 

11. Protesty:    Písemně u hlavního rozhodčího – individuální kategorie 300,-Kč , družstva 500,-Kč 

12. Ceny:  1.místo – pohár a diplom, ostatní medaile a diplomy pro každého, věcné ceny pro vybrané 
kategorie od partnerů klubu. 

13. Ubytování: - každý si zajišťuje osobně 
 

- Penzion SKITUR, Matěchova 444/18, 140 00 Praha - Krč, Tel.: +420 241 440 126 
 
- Hostel V Podzámčí, V podzámčí ev.č.27, 140 00 Praha - Krč, Tel.: +420 241 444 609 
 
- Ubytovna ALFA, U krčského nádraží 37, 140 00 Praha - Krč, Tel.: +420 608 236 461 
 
 
 
 
            ………………………………………………           ……………………………………………… 
             SC Flair , Tomáš Dvořák                   STK ČSKe, Kamil Guzek 
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